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červen 2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
největším tématem dnešní doby je snaha o
vybudování spalovny na pneumatiky a plasty z
automobilů ve Velké Dobré. To především proto,
že pokud nebudeme mít čistý vzduch a okolí bez
hluku, jsou nám naše trávníčky, polní cesty i dětská
hřiště, k ničemu. Samozřejmě i nemovitostem, ve
kterých žijeme, to na ceně nepřidá. Velmi upřímně
děkuji všem občanům, kteří se v hojném počtu
zúčastnili veřejného projednávání tohoto záměru a
jeho vlivu na životní prostředí. Bylo to od vás velmi
obětavé strávit dva čtyřhodinové letní večery, tedy
25.5. a 31.5. v Kulturním domě na Dobré. Předvedli jste naprosto jednotnou demonstraci odporu
proti této aktivitě. Na druhé straně ostudou pro
naši obec je jediné obhajující vystoupení spalovny,
které přednesla zastupitelka naší obce. Asi to
paní Machovská myslela dobře, argumentuje, že
má doma 8 pneumatik. Bohužel musím Vás, paní
Machovská, zklamat, spalovna nebude moci odebírat pneumatiky od jednotlivých občanů, ale pouze
od akreditovaných dodavatelů např. pneuservisů.
I přes toto „škobrtnutíčko“, jsme první kolo bitvy
vyhráli díky vám všem a hlavně se k nám přidaly
další obce jako Pletený Újezd, Bratronice, Kyšice,
Doksy, dokonce na řádném zasedání zastupitelstva
dne 30.5. nás podpořilo a odmítavý postoj odhlasovalo i Zastupitelstvo města Unhoště. Dalším
krokem našeho konání bude nová velká petice
všech těchto územně samosprávných celků, která
bude předána na Ministerstvo životního prostředí
ČR. Stručně ke krokům, které proběhly. Petici
jsme již předali do petičního výboru Senátu ČR a
panu hejtmanovi Středočeského kraje, který nás
v tomto maléru jistě nenechá.
Rychle něco veselejšího, probíhají dokončovací
práce na cyklostezce a sportovišti Háj, jehož
slavnostní otevření proběhne na Háji v úterý 28.
června v 10,30 hodin. Těším se, že to společně
oslavíme.
Ohledně průběhu a plánování toho, co v obci
budeme dělat, se uskromním a požádám vás o
nahlédnutí do tabulky rozvoje obce, která tuto
problematiku detailně řeší a jejíž aktualizovaná
podoba je otištěna v těchto novinách.
Mám jednu technickou informaci o vodotrysku ve valdeckém rybníku. Není instalován z
estetických důvodů, i když je docela pěkný, ale je
jednou z posledních šancí, jak rybník provzdušnit
a zachránit čistotu vody. Pokud by tato metoda
zabrala, bude ho třeba i na Braškově.
Všem vám přeji krásné letní dovolené a dětem
prázdniny.
Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

Usnesení
2. zasedání Zastupitelstava
obce Braškov, konaného dne
4. dubna 2011 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. zasedání
zastupitelstva
2) Výsledek hospodaření obce v r. 2010 a předběžný
závěr auditu
b) schvaluje:
1) 1. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy
22.478.644 Kč a výdaji 20.579.644 Kč
2) rozpočtový výhled na r. 2012–2014
3) program výstavby obce do r. 2014
c) souhlasí:
1) s výsledky výběrových řízení na akce
• Rekonstrukce ulice Krátké
• Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek
(projekt)
• Rekonstrukce střechy MŠ (projekt)
• Rekonstrukce budovy OÚ (projekt)
• Spojovací komunikace Budovatelů
• Rekreační a izolační zeleň Toskánka a s
uzavřením smluv se zhotoviteli
2) s nabídkou na odkup pozemků p.č. 280, 400, 392/1
a 78/38 v k.ú. Braškov od Aelia Property s.r.o.
3) s uzavřením smlouvy o spolupráci při zabezpečení
požární ochrany s Obcí Velká Dobrá
4) s podáním žádostí o dotace na akce:
• Rekonstrukce střechy MŠ vč. oplocení
• Rekonstrukce budovy OÚ
• Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek
a se spoluﬁancováním uvedených akcí
5) s převedením hospodářského výsledku MŠ ve
výši 10.634,56 Kč do rezerv. fondu školy
6) s účastí obce při veřejné dražbě pozemku č. 125
o výměře 31 m2 a odkupem uvedeného pozemku
za nejnižší podání 1.000 Kč
7) souhlasí s uzavření smlouvy o věcném břemeni
se spol. ČEZ v ul. V Jezerech
8) s úpravou čekárny na Valdeku
d) nesouhlasí:
1) s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se spol.
RWE v ul. Zahradní na Braškově
2) s dělením pozemku p.č. 258/79 v ul. U Dubu
e) pověřuje:
1) radu obce k výběru nejvýhodnějších nabídek na
pronájem obchodu na Valdeku a ordinace v budově
OÚ a uzavřením smluv s nájemci
2) radu obce, aby prováděla rozpočtová opatření v
průběhu roku a předkládala je zastupitelstvu k
odsouhlasení
3) starostu obce k podpisu smlouvy s právním zástupcem obcí V. Dobrá, Družec a Braškov ohledně
nesouhlasu s výstavbou „Pilotní a demonstrační
linky na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“
v katastru obce Velká Dobrá

Ročník: 21 Číslo: 2

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

3. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov, které se koná

v pondělí 20. června 2011 v 17,00 hod. na OÚ Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 2. zasedání
3. Závěrečný účet obce za r. 2010 a výsledek auditu
4. Výsledek hospodaření obce k 31.5.2011
5. Stav a průběh akcí „Programu rozvoje obce“
6. Různé:
• Linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou
• Smlouva na údržbu zeleně
• Výsledek kontroly Finančního úřadu Praha-západ
• Vícepráce a doplnění zeleně na Toskánce
• Doplnění zeleně a kabelová přípojka na Háji
• Návrh na zvětšení ordinace v objektu OÚ
• Odkup pozemků od Pozemkového fondu ČR
• Souhlas s odkupem pozemků v souvislosti s cyklostezkou
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Hřiště pro všechny věkové kategorie na Háji

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Kontrola plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva
Druhé zasedání zastupitelstva dne 4.4.2011 schválilo 1. změnu rozpočtu na r. 2011 a rozpočtový výhled
do r. 2014. Schválilo rovněž aktualizovaný program výstavby do r. 2014.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo výsledky výběrových řízení na celkem 6 akcí a uzavření smluv se zhotoviteli a nabídku na odkup některých pozemků od Aelia Property s.r.o. Na naši nabídku očekáváme odpověď.
Odsouhlasena byla také smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s Obcí Velká Dobrá a s
podáním dalších žádostí o dotace na připravované akce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo převod hospodářského výsledku MŠ ve výši 10.634,56 Kč do rezervního fondu
školy. Převod byl realizován.
V souladu se souhlasem zastupitelstva se obec zúčastnila veřejné dražby a za nejnižší podání 1.000,-- Kč
byl odkoupen pozemek č. 125 o výměře 31 m2.
Konečně tímto usnesením bylo odsouhlaseno věcné břemeno se spol. ČEZ v ul. V Jezerech a s úpravou
čekárny na Valdeku, na níž se pracuje.
Naopak zastupitelstvo neodsouhlasilo smlouvu o věcném břemenu se spol. RWE v ul. Zahradní. Dodatečně
se však zjistilo, že jde jen o administrativní vypořádání dávno realizované přípojky, takže smlouva byla
nakonec uzavřena.
Zastupitelstvo také neodsouhlasilo dělení pozemku č. 258/79 v ul. U Dubu.
V závěru pak zastupitelstvo pověřilo radu obce k výběru nejvhodnějších nabídek na pronájem obchodu
na Valdeku a k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že je bude předkládat zastupitelstvu
k odsouhlasení.
Starostovi pak uložilo podepsat spolu s obcemi Velká Dobrá a Družec smlouvu s právním zástupcem ve věci
nesouhlasu s výstavbou „Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ ve Velké Dobré.
O výsledku veřejného projednání bude 3. zastupitelstvo informováno.
František Haas

Usnesení
7. schůze rady 14. 3. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
– informaci o průběhu přípravy senátních voleb
– informace o plnění úkolů při přípravě sčítání lidí, domů a bytů
• souhlasí
– s upřesněním programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva
– s cenovou nabídkou na el. zabezpečovací systém pro místní knihovnu
– s předložením žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce střechy MŠ a oplocení“
– s programem a termínem příští schůze rady 28.3.2011 od 16,00 hod.
• schvaluje
– nabídku na možnost odkupu pozemků od s.r.o. Aelia Property za úřední cenu s tím, že bude
předloženo k odsouhlasení zastupitelstvu obce
– návrh na zhotovení sádrového odlitku busty Buška Linharta z Braškova z triforia Chrámu sv. Víta do 20 tis. Kč
– provoz ordinace obvodního lékaře na OÚ s tím, že návrh nájemní smlouvy bude předložen
k odsouhlasení zastupitelstvu obce
– odkup pozemku č. st. 125 o výměře 31 m 2 ve veřejné dražbě za nejnižší podání 1.000 Kč
• ukládá ing. Dolejšové, předsedkyni stavební komise
připravit vyjádření k nesouhlasnému stanovisku občanů z lokality U Dubu na zamýšlené rozdělení
pozemku p.č. 258/79

8. schůze rady 28. 3. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s předložením žádostí o dotaci na akce:
• Spojovací komunikace Budovatelů
• Rekreační a izolační zeleň Toskánka
• Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek
• Rekonstrukce budovy OÚ
– s programem a termínem příští schůze rady 19.4.2011 od 17,00 hodin
• schvaluje
– deﬁ nitivní návrh programu 2. zasedání ZO dne 4.4.2011
– zveřejnění záměru na pronájem nemovitého majetku obce
• prodejna smíšeného zboží č.p. 31, ul. Družecká
• ordinace v budově OÚ č.p. 11, ul. Dukelská

9. schůze rady 18. 4. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
– informaci o průběhu kontroly FÚ Kladno
• souhlasí
– s předloženou cenovou nabídkou na opravu výmaleb v MŠ po havárii a zatečení střechou
– s odesláním písemného požadavku na zařazení severního obchvatu Obce Kyšice do návrhu Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje
– s programem a termínem příští schůze rady 2.5.2011 od 16,00 hod.
• schvaluje
– uzavření nájemní smlouvy na prodejnu smíšeného zboží č.p. 31 na Valdeku s p. M. Nguyenngocm
– uzavření nájemní smlouvy na ordinaci na OÚ Braškov v č.p. 11 s MUDr. I. Konečnou
– uzavření smlouvy s JUDr. M. Škutovou na poskytování právních služeb při řízeních, týkajících se
vybudování „Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“
– dispozice pro zpracování projektu na st. úpravy, přístavbu a nástavbu obecního úřadu

10. schůze rady 2. 5. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
– informaci o ukončení kontroly FÚ Kladno
• souhlasí
– s předloženou smlouvou na dodávku a montáž zasklení čekárny ČSAD na Valdeku s ﬁ rmou DuoTech
s.r.o. Kladno
– s cenovou nabídkou s.r.o. Aelia Property na odprodej komunikace p.č. 392/1 a chodníku p.č. 78/38
ve výši 100 Kč/m 2 a odesláním návrhu na kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 za vodoteče p.č. 280 a 400
– s uzavřením smlouvy s RWE na zřízení věc. břemene pro vybudovanou plynovodní přípojku pro
č.p. 256 ul. Zahradní
– se stanoviskem obce k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jeho odesláním na KÚSK
– s návrhem na vybudování nového chodníku podél jižní části in-line dráhy na Valdeku
– s programem a termínem příští schůze rady 16.5.2011 od 16,00 hod.

11. schůze rady 16. 5. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s předloženou cenovou nabídkou na výrobu a montáž nástavců a skříně do kanceláře starosty
– s návrhem programu a termínem 3. veřejného zasedání zastupitelstva 20.6.2011 od 17,00 hodin
– s programem a termínem příští schůze rady 6.6.2011 od 16,00 hod.

Finanční hospodaření obce k 31. 5. 2011
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti
daň z příjmů fyz.os. z kapit. Výnosů
daň z přímů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

2 742 766,78
588 519,77
68 226,22
52 377,29
575 107,31
1 458 536,19
0,00
11 254,78

6 600 000,00

42,00%

550 000,00

2,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŚ
odpady
známky na popelnice
pytle na tříděný odpad
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy a jiné
úroky z BÚ
DOTACE-"Dokončení infrastr.Toskánky"
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na volby a sčítání lidu
DOTACE na revit."obecního centra Valdek"
DOTACE NA AKCI „In-line dráha“

7 270,00
2 100,00
5 170,00
357 473,00
249 058,00
12 515,00
95 900,00
26 900,00
31 298,50
27 510,00
12 718,77
200,00
12 518,77
0,00
107 200,00
30 494,00
0,00
1 903 329,32

20 000,00

36,00%

540 000,00

66,00%

50 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00

54,00%
78,00%
69,00%
21,00%

3 600 000,00
257 300,00
30 494,00
2 835 000,00
3 549 000,00

0,00%
42,00%
100,00%
0,00%
54,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Daň z příjmu práv.osob za obec
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu
Prodej pozemků

0,00
18 000,00
971 850,00
923 240,00
2 471 600,00

12000

0,00%

971 850,00
923 000,00
2 400 000,00

100,00%
100,00%
103,00%

PŘÍJMY C E L K E M

9 642 905,15

22 478 644,00

43,00%

11 962,00
100 000,00
291 682,00
14 873,00
0,00
17 562,00
0,00
88 935,00
117 036,00
310 000,00
3 530,00
85 405,00
95 160,00
74 880,00
97 433,00
316 808,70
191 684,50
117 000,00
8 124,20
85 975,00
171 134,20
30 494,00
992 612,99
223 672,00
176 598,00
192 769,00
31 800,00
44 151,00
36 022,00
559,00
3 235,00
0,00
48 758,00
7 500,00
13 690,60
3 960,00
2 041,00
1 124,00
13 230,00
5 760,00
1 091,00
34 813,89
4 194,00
3 754,00
2 440,00
94 652,20
371,00
0,00
2 000,00
2 400,00
42 027,30
971 850,00
139 136,00
146 150,00
0,00

120 000,00
200 000,00
380 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
310 000,00
100 000,00
310 000,00

10,00%
50,00%
77,00%
37,00%
0,00%
44,00%
0,00%
29,00%
117,00%
100,00%

250 000,00
100 000,00
300 000,00
630 000,00

38,00%
75,00%
32,00%
50,00%

200 000,00
250 000,00
30 494,00
2 500 000,00

43,00%
68,00%
100,00%
40,00%

971 850,00

100,00%

147 300,00

99,00%

V Ý DA J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS záloha na známky
likvidace velkoobjem.odpadu
nebezpečný odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby a sčít.lidu
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
platy za 12/2010
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
náhrada mzdy za nemoc
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (židle)
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb (not.úschova akcií,projekt ÚSES,roč.popl.KEO)
pohoštění
cestovné
daně a popl.,kolky
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,opr.zab.zař.)
daň z příjmu práv.osob za obec
penále FU
daň z převodu pozemku
rozpočtová rezerva
celkem

3 646 647,89

6 579 644,00

55,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
rekonstrukce MŠ (oprava střechy,plány)
rekonstrukce OÚ (plány)
rekonstrukce č.p. 31 (studie,opr.)
územní plán
In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl.
dokončení infrastruktury Toskánka
kofinancování investic
nové VO (ul.Lesní)
dražba-pozemek
sněžná fréza
rozpočtová rezerva

19 800,00
108 115,00
7 200,00
48 586,00
250 500,00
901 164,00
2 198 141,60
0,00
35 880,00
1 000,00
69 780,00

500 000,00

4,00%

3 544 000,00
350 000,00
5 200 000,00
3 800 000,00
506 000,00

1,00%
72,00%
17,00%
58,00%
0,00%

celkem

3 640 166,60

14 000 000,00

26,00%

VÝDAJE CELKEM

7 286 814,49

20 579 644,00

35,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ- zeleň
Zůstatek na BÚ -Toskánka
Zůstatek na BÚ -In-line dráha
Celkem

4 703 169,76
347 156,34
4 035,50
1 903 489,82
6 957 851,42

Výsledek hospodaření k 31.12.2010

4 601 760,76

100 000,00

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
Podle schváleného zadání územního plánu je zpracován a předán pořizovateli Útvaru hl. architekta
města Kladna vč. dodatečně požadované dokumentace SEA. Jeho projednání s orgány a organizacemi
proběhne 29.6.2011 a poté bude návrh územního plánu projednán s veřejností. Již dnes je návrh úz. plánu
k dispozici na OÚ Braškov a webových stránkách obce www.braskov.cz.

Uvedený program je neustále aktualizován radou obce. Barevně jsou odlišeny akce rozestavěné a
akce, u nichž usilujeme o získání dotace.
Program popisuje stav přípravy či realizace jednotlivých akcí, jejich náklady a manažery pověřené
řízením akcí.
V současné době je dokončována akce „Toskánka dokončení infrastruktury“ (ul. Polní), dětské hřiště
vč. in-line dráhy na Háji a rekonstrukce ul. Krátké.

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
poř.
č.

NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

z toho
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

1. BRAŠKOV  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Dětské hřiště vč. in-line dráhy na Háji

rozestavěno v r. 2010

6405

3549

2856

zpracována

Dolejšová

Termín dokončení červen 2011

Víceúčelová hala, oplocení hřiště, dětský
koutek na hřišti

Vydáno stavební povolení, o jehož
prodloužení bude třeba požádat.

30184

27000

3184

zpracována

Dolejšová, Doksanský

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)

5100

4600

500

dokumentace byla
upravena a doplněna
11.3.2011.

Dolejšová, Doksanský

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)

Vydáno stavební povolení. Schválit

Spojovací komunikace Budovatelů, parkoviště výběr ML Compet, kteří zajistí
zpracování žádosti o dotaci do 31.3.2011.

2.

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE Návrh územního plánu vč. SEAa jsou
dokončeny a připravuje se jejich projednání.
SEA

350

0

350

rozpracována

Haas

Požadavek na zpracování SEA vznesl OŽP Stč. Kraje

3.

TOSKÁNKA  DOKONČENÍ
INFRASTRUKTURY

3800

3600

200

zpracována

Dolejšová

Uzavřena smlouva o dotaci. Bude dokončeno v červnu 2011

Pokud se nepodaří získat dotaci uhradí celé náklady obec.

Je zahajováno v úvodu r. 2011.

REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA
4.
BRAŠKOVVALDEK

Zpracována studie, požádáno o dotaci.
V radě projednaný a odsouhlasený
návrh na dokumentaci (ing.Kolouch)
nutno schválit v zastupitelstvu.

3544

2835

709

zpracována studie a návrh
dokumentace projednán
Bečka
v radě. Získat stavební
povolení.

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO
5.
ÚŘADU

Studie zpracována v r. 1998. V radě
projednaný a odsouhlasený návrh na
dokumentaci (ing. Kolouch) nutno schválit
v zastupitelstvu.

4000

2000

2000

zpracovanou studii nutno
aktualizovat a získat
stavební povolení

Bečka

Předpokládáme získání dotace alespoň na zateplení a
fasádu.

zpracována studie.Ing. Dolejšová ověří,
zda lze peníze použít na změněný účel

3600

1500

2100

nutno přepracovat studii
pro nový záměr

Dolejšová, Kolrusz

Na původní sběrné místo zatím není stavební povolení,
dotace nezahrnuje náklady na přeložku plynu a vybavení
kontejnery. Územní řízení bylo zastaveno.

2000

1600

400

je rozpracována

Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

6.

REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU
DO OBCE BRAŠKOV

Nutno zpracovat dokumentaci a žádost

7. REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV o dotaci. Zajistit stav.povolení a výběr
zhotovitele.

8.

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI zpracována studie a žádost o dotaci z
FROMu
BRAŠKOVTOSKÁNKA

1550

1470

80

nutno zpracovat

Dolejšová

Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména
doplnění chybějící zeleně.

9.

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ
KOMUNIKACE

1200

960

240

zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci

Kolrusz, Haas

Nutno ověřit vlastnické vztahy k pozemkům.

750

0

750

nutno zpracovat

není zatím určen

Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce x je nutné
ho odkoupit.

je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz
ověří možnosti ﬁnancování na SFŽP

10. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V Dubinách
Krátká

je realizována v návaznosti na novou
komunikaci lokality Hřebíkových

500

0

500

zpracována

Doksanský

Bude realizováno v r. 2011 v návaznosti na nově budovanou
komunikaci vč. připojení kanalizace.

V Zátiší

zpracována dokumentace

1500

1275

225

zpracována

není zatím určen

Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.

zpracována dokumentace

4500

3600

900

zpracována

není zatím určen

Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.

K Háji (Braškov)

dokumentace není zpracována

300

240

60

není zpracována

není zatím určen

Část komunikace je zahrnuta v pol. č. 6

Akátová

zpracována dokumentace

4500

3600

900

nutno aktualizovat

není zatím určen

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

U Dubu

zpracována dokumentace

6000

4800

1200

nutno aktualizovat

není zatím určen

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

V Podlískách

zpracována dokumentace

3000

2400

600

nutno aktualizovat

není zatím určen

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

ulice Pod Horkou

Program výstavby CELKEM: 82783 65029 17754

zažádáno o dotace

rozestavěné akce

Zpracoval F. Haas, červen 2011. Projednáno jako návrh 12. schůzí rady obce 6.6.2011

Zprávičky ze školky a Den dětí
Tak tu máme poslední měsíc před dlouho očekávanými prázdninami,na které se těší zejména děti,a
tak jsme jim připravili zajímavý program.
Výlet na hrad Točník byl nevšedním zážitkem proto,že pro děti zde pořadatelé připravili program,nazvaný Hrad zvířátek.Po celém areálu krásně udržovaného hradu byla ve svých stáních,ohrádkách
a klecích umístěna všechna možná zvířata, která si děti mohly pohladit.Zjistily například,že oslík
má pěkně tvrdou srst,že koze chutná jablíčko, krocan se rozčiluje až zčervená a že kůň je mnohem
větší,než se v televizi zdá,a že má heboučký čumák, neboli nozdry. Pochovaly si kuřátka, pohladily
selátka a tele,dokonce i kamerunské ovce. Nechyběla morčata, housata a kachňata, poník a kůzlata a
spousta dalších zvířátek po všech nádvořích. Viděly i pohádku o zubatém drakovi a navštívily podzemní
maštale. Celou prohlídku jsme absolvovali s doprovodem a krásným výkladem průvodkyně. Děti si
prakticky rozšířily poznatky a vědomosti, které ve školce získaly. Nejvíce se však líbilo vystoupení
paní s border kolií. Pejsek tančil, cvičil sestavy, probíhal dráhu a nakonec pracoval i s dětmi, které se
přihlásily. Z výletu si děti odnesly hlavně krásné zážitky a vědomí, že člověk na Zemi není sám a měl
by se o přírodu starat a chránit ji.
Druhý výlet byl na nejmladší hrad v Čechách – Červený Újezd. Přiznám se, že jsem tam sama byla
poprvé a mile mě prostředí překvapilo. Stylové, dá se říci do detailu vypracované zařízení, ukázky historických staveb a zařízení se opravdu snaží přiblížit návštěvníkům historii života v Čechách v minulých
dobách. Tak to prezentuje i úvodní text na tabuli.
Zvláště pro děti byl v areálu krásné zahrady připraven program Princezna za mlejna. Tam jsme narazili
na vodníka – děti mu pomáhaly lovit ryby, na čertíka – tomu sbíraly a házely do hrnce brambory, princeznu vysvobozovaly z pavučinového vězení a se šaškem střílely ze samostřílů,aby vysvobodily princeznu.
Loupežníkům sebraly penízky a na závěr byla krásně provedená legrační pohádka, kde Ondra Lukaševič
zapíchl mečem draka. Bylo to krásné dopoledne.

DEN DĚTÍ
Aby si svůj svátek užily i děti z obce,kulturní komise s místními hasiči připravili a zorganizovali oslavu
svátku dětí na hřišti.Program byl pod vedením moderátora Jana Tuny,který s kolegyní program organizoval a přesvědčivě dovedl ke zdárnému konci. Sponzorem byl pan starosta.
Soutěžilo se v Klobouku, pojídání koláčů, děti mohly pracovat i v dílničkách, házelo se, jezdilo, lovily
se ryby a dinosauři v písku a spousta dalších her. Ovšem největší úspěch měla soutěž ve šlapání balón-

ků,které si děti na noze musely ochránit a pořadatelé před soutěží museli stovku těchto barevných koulí
nafouknout. ,,Šmarjá, to byla fuška“ – jak by řekl pan Kopecký.
Měli jsme štěstí, protože počasí bylo ideální a ač jsme ze začátku tomu nechtěli věřit, sešla se necelá
devadesátka dětí – nějak se na té velké ploše ztrácely.Určitě si užili pohody i rodiče.kteří své ratolesti
povzbuzovali co to dalo.
Díky patří i panu Zelenému, který pro děti sponzoroval a připravil i střelbu z painballové pušky a k všeobecné pohodě přispěl i pan Štáfek se svým občerstvení. Klobásky byly čerstvoučké a nápojů dostatek.
Závěr patřil malým hasičům,které podporovali svojí technikou ti velcí. I přes malý zádrhel je vidět,
kolik práce se s dětmi udělalo od založení skupiny a jak si vedou. Domů si každé dítě odneslo házecí
kruh a bonbónky. Vyhrané sladkosti se snědly na místě.
Na samý závěr chci poděkovat hlavně mým kolegyním za pomoc při organizování celého dne a za pomoc
při shánění služeb a rekvizit p. Zábranské, Koubkové, Fuitové, Cábové, pomohla paní Pošmourná i přes
zdravotní potíže. Paní Prokšová s cvičenkami zaplatily a obstaraly házecí kruhy pro děti.
Dojmy z oslavy zachytil pan Kolrus a vy se na ně můžete podívat.
Eva Střelečková

Zprávy z komisí
ZABRAŇME ZKUŠEBNÍMU PROVOZU VELKODOBERSKÉ SPALOVNY

REKONSTRUKCE ULICE POLNÍ NA TOSKÁNCE

Ve dnech 25.5. a 31.5.2011 proběhlo ve Velké Dobré ve dvou kolech veřejné projednání záměru pod
krycím názvem „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“. Oznamovatel
záměru ﬁ rma AGMECO, zpracovatel EIA i zpracovatelka posudku byli podrobeni znovu ostré palbě
dotazů a nekompromisní kritice občanů nejen z obce Velká Dobrá, ale i z Braškova a Družce. Veřejné
projednání splnilo svůj účel, protože odhalilo závažné slabiny celého záměru zejména z hlediska bezpečnosti a životního prostředí, které předsedající nebyli schopni řádně vysvětlit. Ukázalo se, že zahájení
provozu by se mohlo stát ekologickou časovanou bombou nejen pro nejbližší přilehlé obce. Byla hrubě
podceněna rizika havárií, skladování a manipulace s nebezpečnými hořlavými,výbušnými a silně zapáchajícími výstupními produkty, pro které není zajištěno uplatnění. Nebyla věnována pozornost riziku
negativního ovlivnění spodních vod, blízkých přírodních lokalit, na které jsme upozorňovali, nadměrné
hlučnosti, ani znečištění ovzduší spalováním přebytku pyrolýzního plynu o nedeﬁ novaném složení v
bezpečnostní ﬂéře. Oznamovatel, ale ani uvedení zpracovatelé nejsou schopni doložit nejen výsledky
ze srovnatelné technologie, ale ani nejlepší dostupné – tzv. BAT, což je podle zákona č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) jejich povinnost. Toto vše si představují řešit až
během zkušebního provozu po získání Integrovaného povolení. Takové řešení pokládáme za absolutně
nepřijatelné, protože by se jednalo o cynický hazard se zdravím tisíců obyvatel z obcí v širokém okolí.
Mohlo by dojít i k nevratným devastujícím změnám na přírodním fondu. Znovu připomínáme ekologickou havárii z velkokapacitního teletníku v 60. létech minulého století, která připravila celý náš region o
skvostné přírodní koupaliště.
Velký dík patří všem našim občanům, kteří se zúčastnili veřejného projednávání. Zvláště potom těm,
kteří věnovali čas studiu rozsáhlých dokumentů Zjišťovacího řízení, EIA a Posudku záměru a pomohli
tak účinně odhalovat slabiny této inscenace. Z mého pohledu byl jedním z technicky nejdokonalejších
příspěvků - který nakonec silně otřásl sebedůvěrou předsedajících - brilantní projev pana Prof.Ing.Melichara, CSc.,který objasnil záludné příčiny rizik technologie vakuové pyrolýzy pro zpracování pneumatik.
O to nepochopitelnější a snižující prestiž všech přítomných, bylo vystoupení obecní zastupitelky, která i
přes své technické vzdělání jako jediná tuto nechutnou inscenaci podpořila.
Krajský úřad musí vydat závěrečné stanovisko do deseti dnů od data veřejného projednání a my doufáme, že značné úsilí k zastavení záměru, věnované vedením naší obce v těsné spolupráci s Velkou Dobrou
a Družcí, bude nakonec korunováno úspěchem, protože zvítězí zdravý rozum.

V současně době vrcholí dokončovací práce na rekonstrukci ulice Polní na Toskánce. Obci Braškov se
podařilo získat ﬁnanční prostředky na realizaci stavby ze Středočeského Fondu obcí a měst (SFROM 2010).
Celkové náklady stavby činí 3 797 889 Kč z toho 3 607 994 Kč činí dotace z SFROM (tj. 95 % nákladů) a
zbývající část 189 895 Kč (tj. 5 % nákladů) hradí obec Braškov.
Samotná rekonstrukce komunikací přinesla velké změny. Původní chodník podél rodinných domů byl
zrušen a celá ulice se proměnila v obytnou zónu, kde se chodci mohou pohybovat v celé šíři vozovky jako
na chodníku a budou mít přednost před vozidly. Na sjezdu a výjezdu z ulice Polní budou umístěny dlážděné
zpomalovací retardéry.

Ing. Jiří Kolrusz,
předseda Komise životního prostředí
Ulice Polní – před rekonstrukcí

STAVBA CYKLOSTEZKY Z KOŽOVY HORY DO MALÝCH KYŠIC
BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY
Konečně se podařilo realizovat náš záměr z roku 2007, na jehož projekt jsme získali dotaci od Středočeského kraje. Projektová příprava byla velmi náročná, neboť pro územní rozhodnutí bylo nutno řešit
problémy s vlastníky pozemků v katastrech sedmi obcí. Trasa prochází katastry obcí Velká Dobrá,
Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov, Unhošť a Malé Kyšice. Nepodařilo se však získat pozemky právě na začátku trasy od kraje kladenského lesa, pro nesouhlas jejich vlastníků pí. Falcníkové a
Opavové (původem z Pleteného Újezda a manž. Neumannových z Toskánky, takže bude nutno cestu v
tomto místě řešit pouze na pozemku silnice II/118, patřícímu Středočeskému kraji. Využije se krajnice
a silniční příkop a cyklostezka bude v tomto úseku užší.
Realizace stavby je možná jen díky tomu, že se nám podařilo získat a přesvědčit pro tento záměr Statutární město Kladno, které ji realizuje prostřednictvím o.p.s. Čabárna.
Jedná se o cyklostezku typu C9, to znamená pro smíšený provoz cyklistů a pěších. Předpokládá se
samozřejmě vzájemná ohleduplnost obou těchto zájmových skupin. Trasa vede velice atraktivní krajinou
se zajímavými místy, na která budou upozorňovat informační tabule. Od rozhledny s restaurací Kožova
hora kolem sportovního letiště, dále vlevo bývalého zájezdního hostince Toskánka. Na Valdeku přes
akátový háj s dětským hřištěm, inline dráhou a občerstvením. Po vstupu do kyšického katastru za zatáčkou Kobyla vstoupíme do cenného přírodního území evropsky
v ýznamné lokality NATUR A
2000 se čtyřmi přírodními jezírky
s v ýskytem chráněného čolka
velkého. Z náhorní plošiny vlevo,
tvořené rekultivovanou skládkou,
je krásný v ýhled do kraje od
východu až na západ. Malebné
lesíky a remízky nás provázejí až
k přechodu silnice před Horním
Bezděkovem. Za silnicí se pohybujeme po území rekreačního
areálu Villa Botanica po trase,
která obchází golfové hřiště. Poté
vstoupíme do nádherných lesů,
navazujících na CHKO Křivoklátsko. Zde je možno vystoupat
na skalnatý hřeben a vidět kamenné pole. Trasa však vede i kolem bývalého vojenského areálu Studánka, za nímž brzy přetneme silnici směřující od Ameriky do Poteplý. Za silnicí je odbočka na Nouzov s
výletní restaurací „U Spalů“. Trasa nás však vede stále lesem až k severnímu okraji Malých Kyšic. Zde je
možno se napojit na červenou turistickou, kopírující Kačák, neboli Loděnický potok, od Kačice až do
Loděnice, nebo pokračovat dále po modré kolem Chýňavy hlubokými lesy až do Nižbora k Berounce.
Naše cyklostezka však vede kolem výletních restaurací v Malých Kyšicích po červené a pak prudce padá
ke Kačáku, kde před mostkem končí. Na Vysoký vrch – dávné keltské hradiště - lze vystoupat buďto
lesními cestami po přechodu mostku, nebo před ním odbočit po zmíněné červené doprava přes Poteplý.
Z Poteplého je pak jen skok k Roučmídovu mlýnu, kde nalezneme odbočku ke kapličce ve Žlábku.

Ulice Polní – aktuální stav

Další částí Toskánky, která by měla doznat změn a hlavně zajistit bezpečnost a pohyb chodců je ulice
Pražská. Na tuto část je zpracována projektová dokumentace a hledá se vhodný dotační program, ze kterého
se pokusí obec Braškov získat ﬁnance. U hlavní silnice by měl být vybudován chodník mezi autobusovými
zastávkami, který ve směru Toskánka – Braškov bude dále pokračovat až k poslednímu domu. Na druhé
straně ulice by pak měly být zrekonstruovány vjezdy k rodinným domům a upraven odtok dešťových vod.
V současné době má obec Braškov na Středočeském Fondu životního prostředí požádáno o dotaci
1.500.000 Kč na vylepšení zeleně na Toskánce.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Hasiči informují
Náš sbor se s příchodem jara podílel na průběhu několika akcí o kterých bychom Vás rádi
informovali. První tradiční akcí je „pálení čarodějnic“. Jako každoročně jsme na Čertovce připravovali hranici a podíleli se na zabezpečení celé akce společně s klubem historických vozidel
našeho pana starosty Ing. Drába. Současně byl vykonáván požární dozor pro sousední obce
Kyšice a V. Dobrá.
Ve stejném termínu probíhaly na doberském letišti dvoudenní „Středočeské pivní slavnosti“ na
kterých jsme rovněž prováděli požární dozor. O zajištění tohoto dozoru jsme byli požádáni kanceláří
hejtmana Středočeského kraje.
V první polovině května se někteří naši členové zúčastnili jako doprovod dětí z družstva mladých
hasičů návštěvy „Expozice požární ochrany“ ve Zbirohu.
Po uzavření smlouvy o zajištění požární bezpečnosti s obcí Kyšice v loňském roce, se nám podařilo letos uzavřít smlouvu o požární ochraně i s obcí Velká Dobrá, kterou následně schválil HZS
Kladno a náš hasební obvod se tím rozšířil i o katastr uvedené obce.
S tím také souvisí zatím poslední akce, kterou byla ukázka naší zásahové techniky na dětských
dnech na Braškově, ve Velké Dobré a krátce se naše technika zastavila i na dětském dni ve Družci.
V současnosti probíhají ﬁ nální práce na výrobě nových sportovních terčů pro požární útok a také
dopravní automobil VW Transporter je již po opravě karoserie v novém červeném kabátě.
Závěrem zbývá už jen popřát všem krásné prožití blížícího se léta.
Hasiči Braškov

Stavba pokračuje velmi rychle, neboť značná část trasy vede po cestách se zpevněným povrchem. Na
závěr se bude instalovat dopravní značení, informační tabule a odpočívky se stolky a lavičkami. Vzhledem
k tomu, že několik úseků má z ekologických důvodů povrch mlatový, záleží jen na uživatelích, jak dlouho
se podaří tyto úseky udržet v přijatelném stavu. Bohužel, již v současné době bylo zaznamenáno místní
poničení povrchu zjevně od jezdců na koních a na čtyřkolkách.
Jiří Kolrusz, František Haas

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Ondřej PETŘÍČEK
Ondřej PODANÝ

1.4.2011
19.4.2011
Blahopřejeme

Knihovna

Okénko pro děti

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH)
BELETRIE
Abdolah, K.: Dům u mešity
Bílek, J.: První kněžna aneb závrať moci
Gross, Ch.: Těžší než nebe
Červenka, Z.: Změna je život
Erskinová, B.: Dědictví minulosti
Hachfeldová, Ch.: S láskou lvice
Hachfeldová, Ch.: Nebe nad Karakal
Christie, A.: Vlak do Paddingtonu
Jeffries, S.: Skotova zajatkyně
Kačírková, E.: Abcházský med
Kellerman, J.:Klam
Mackerle, I.: Návrat nejistý
Macků, I.: Normální porucha
McBain, Ed: Kalypso
Nepil, F.: Hledání radosti
Orwell, G.: Farma zvířat
Picat, M.: Než odejdu navždy
Přibský, V. : Záhadný úsměv Polyxeny z Lobkovic
Roberts, N.: Temné noci
Reberts, N.: Cesta časem
Roklina, J.: Oltář ztraceného ráje
Simmel, J.M.: Bůh chrání milence
Small, B.: Svět Hetar
Sypal, J.: Psí život na sídlišti
Šárková, D.: Nezlomená osudem
Šmíd, Z.: Sbohem, Dicku
Vaňková, L.: Čas čarodějů
Whitton, H.: Anna Česká
Whitton, H.: Eliška Přemyslovna
Wilson, J.: Miláčkové
NAUČNÁ LITERATURA
Bohdalová, J.: J. Bohdalová v kuchyni hvězd
Budinský, L.: Sebevraždy slavných
Budinský, L.: Tragédie slavných
Brož, I.: Elitní špioni
Cramm, D.: Vaříme pro děti
Formáčková, M.: Vinařská odyssea
Guerdan, R.: Marie Stuartovna
Grimmiechová, A.: Kouzelní s hedvábím
Hauschild, S.: Pěstujeme bylinky

Klausová, L.: Smutkem neobtěžuju
Marková, G.: Pleteme košíčky
Obermajer, J.: Paměti kladeňáka
Pokerová, S.: Nejmocnější ženy Evropy
Rohál, R.: Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský
Růžička, M.: Bílá místa v dějinách
Sováková, S.: Sovákova kuchařka
Táborský, M.: Pleteme a háčkujeme
Mrresti, M.: Tajemství šifry mistra Leonarda
Vávra, O.: Paměti, aneb Moje ﬁ lmové 100letí
Vlachová, L.: Jemné moučníky
Wolfová, R.: Řez zahradních rostlin
KAM NA DOVOLENOU NEBO NA VÝLETY?
Paulík, I.: Okolím Plzně
Paulík,I.: Na sever od Prahy
Paulík, I.: Český ráj
Paulík, J.: Západ jižních Čech
Paulík, J. Šumava
Paulík, J.: Vysočina
Paulík, J.: Jeseníky
Pucholf, J.: Od Českého Švýcarska po Křivoklátsko
KNIHY PRO DĚTI
Averdiek, D.: Raﬁ nované šperky
Billiond, J.: Chraňme naši planetu
Brezina, T.: Expedice Kolumbus
Brezina, T.: Ségry a hromada malérů
Brezina, T.: Brána času
Brezina, T.: Případ pro tebe a klub tygrů
Čtvrtek, V.: Cesty formana Šejtročka
Koop, U.: Velký dětský lexikon
Lada, J.: Mikeš I. a II. Díl
Machová, J.: Babičko, vyprávěj!
Milovický, V.: Matýskovo putování
Marx, A.: Divoká tlupa staví velkou loď
Nápadník pro šikovné holky
Nejkrásnější pohádky
Rudolf, S.: To jsme prosím, nebrali
Fitter, A.: Stromy
Výpůjční doba: STŘEDA 16,00 – 18,00 hodin

Fotky z čarodějnic

Milé děti,
Blíží se prázdniny, budete mít rozhodně více času a já doufám, že i na čtení.
V knihovně na vás čeká řada pěkných knih, které vám mohou prázdniny zpříjemnit. Je možné si vypůjčit
i knihy pro rodinné výlety a navštívit třeba zámek Krásný Dvůr. Zámek a procházka velkým nádherným
anglickým parkem se bude celé rodině určitě líbit.
Ukázka z knihy Jiřího PUCHLOFA: „OD ČESKÉHO ŠVÝCARSKA PO KŘIVOKLÁTSKO“
Zámeckým parkem v Krásném Dvoře vedou dvě základní turistické trasy, obě jsou vyznačeny na velké informační tabuli u vchodu do zámku. Kratší je modrá, nedovede vás však do vzdálenějších míst, zatímco červená,
po níž se vydejte, nabízí všechny pozoruhodné památky parku. Nejprve sestoupíte po krátkých schodech a
projdete přes dřevěnou lávku nad Leskovským potokem. Nedaleko za lávkou uvidíte mohutný rozložitý dub.
Ten nese jméno básníka Johanna Wolfganga Goetha, jenž byl častým návštěvníkem parku.
Strom je starý bezmála tisíc let a jeho obvod je větší než 9m. Další dva duby spatříte o něco dále u prvního Bártíkova
jezera. Jejich stáří je přibližně 500 let. Postupně se dostanete k první stavbě, je jí šestiboká Voliéra. Zde se od červené
trasy odděluje modrá. Červená trasa vás povede kolem pamětní desky, která připomíná jednoho z významných návštěvníků parku, císaře Františka Josefa, a přes velkou louku pokračuje až k Panově templu. Odtud cesta míří podél
vodních kaskád a rybníčku s poetickým názvem Snílek do strmého kopce ke Glorietu. Od této altánovité stavby je
krásný výhled na Velký rybník a nejbližší část parku. Poté pěšina vede do lesa, výšlap do kopce končí u velkého obelisku.
Cesta zpět vás teď nasměruje do horní části parku. Po úzké pěšině projdete lesem a dorazíte na okraj pětihektarové velké louky. Na jejím konci nemůžete přehlédnout stavbu pseudogotické rozhledny. Od ní sejdete lesem
k Čínskému pavilonu a napojíte se na širokou asi kilometr dlouhou cestu zvanou Mílovka. Na závěr vás červená
značka zavede ke Goethovu pavilonu a odtud zpět k zámku.
Krásný Dvůr
První zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Nejvíce
se do jeho historie zapsal rod Černínů, jimž Krásný Dvůr patřil
od poloviny 17. století. Za jejich působení se v letech 17201724 uskutečnila rozsáhlá přestavba podle projektu známého
architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Některé další stavební
úpravy zámku, které nese známky francouzského stavitelství,
byly provedeny na konci 18. století. V té době zde Jakub Rudolf
Černín založil první anglický park v Čechách, travnaté plochy
o rozloze bezmála 100 ha s více než stem druhů dřevin jsou
zde doplněny mnoha romantickými stavbami. V současnosti
můžete v zámku vidět 18 místností, největší zajímavostí je barokní soubor 42 psích portrétů malíře Petra Václava
Bergera a malířská díla dalších významných českých a evropských autorů. Za zhlédnutí stojí exponáty ze skla,
porcelánu a dobový nábytek. Pokud se vám bude zdát místo povědomé z televizní obrazovky či ﬁlmového plátna,
vězte, že se nemýlíte, natáčel se zde například ﬁlm Jiřího Menzela Konec starých časů nebo komedie Dušana Kleina
Jak básníkům chutná život. Zdejší anglický park vychází z anglického sadovnického směru z konce 18. století,
podle něhož měla být přirozenost krajiny přivedena co nejblíže k obydleným sídlům. Zámecký park v Krásném
Dvoře je založen na přirozené, lidskou rukou nemodelované krajině. Zásahy člověka jsou tady skryté, pouze tušené.
Největší pamětihodností zámeckého parku je bezesporu obelisk. Tento kamenný jehlan byl vztyčen v prvním roce
19. století na počest vítězství rakouských vojsk nad Francouzi u Amberka v roce 1796. Velký štíhlý kamenný sloup
stojí na dlouhé rovné cestě, která vede lesním průsmykem. Teprve až se zastavíte bezprostředně před ním, vynikne
jeho monumentálnost, je totiž vysoký 26 metrů. Mezi další stavby parku patří například šestiboká Voliéra, Panův
templ, Gloriet nebo nepřehlédnutelná pseudogotická rozhledna, jež byla původně stavěna jako památník se sochou
generála Schvarzenberga, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Kvůli špatnému technickému stavu je uzavřena.
Dalšími stavbami jsou Čínský nebo Goethův pavilon, v němž můžete spatřit bustu tohoto německého básníka.
Kontakt: telefon 415 210 004, zamek.krasnydvur@usti.npu.cz, www.krasnydvur.cz, www.krasny-dvur.
cz. Návštěvní doba: duben a říjen: středa až neděle 9,00–16,00; květen a září: denně mimo pondělí
9,00–17,00; červen až srpen: denně mimo pondělí 9,00–18,00.

ČESKÉ PRANOSTIKY
Z KNIHY ADÉLY MÜLLEROVÉ: VELKÁ KNIHA ČESKÝCH PRANOSTIK
ČERVEN:
• Červen stálý- prosinec dokonalý.
• Červen studený – sedlák krčí rameny.
• Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky,
sudy blažný.
• Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc
se vlní.
• Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
• Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
• Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne
kositi.
• Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících,
koroptvích budem mít řídko.
• Rýma v červnu lidi nejvíce posedá.
• V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
• Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby
růst. (8.6.)
• Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
• Prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto.
• Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. (12.6.)
• Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní. (15.6.)
• Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se. (21.6.)
• Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím
dříve před Vánocemi sněží. (24.6.)
ČERVENEC:
• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• Jaký červenec, takový leden.
• Když dne ubývá, horka přibývá.

Cvičení žen v MŠ
V květnu jsme ukončily již pátou sezónu cvičení žen na Braškově. Při pravidelných čtvrtečních setkáních nejsou naším cílem žádné vrcholové výkony,
ale pouze příjemné cvičení na rozhýbání celého těla, tak abychom s přibývajícími roky neměly problém vstát ráno z postele anebo vyjít do schodů.
Náš počet se postupem času ustálil na sedmi „vytrvalých“. Občas se připojí
někdo nový, někdy nás potěší některá z našich stálých příznivkyň, kterým
časové vytížení či pohodlnost nedovolí účast častěji než dvakrát za rok :)
Z příspěvků vybraných na cvičení jsme v uplynulém roce uspořádaly v restauraci na Valdeku veselé bubnování s tombolou a dárky pro všechny dětské
účastníky, zakoupily jsme cvičební pomůcky – rehabilitační míčky, gumové
pásy, CD s hudbou, a každoročně se také snažíme alespoň nákupem drobných
dárků či sladkostí podpořit pořádání Dne dětí na Braškově.
Rády bychom touto cestou současně poděkovaly mateřské škole, pod
vedením paní Střelečkové, za laskavé poskytnutí prostoru pro cvičení.
Pokud nám bude umožněno opět se v září sejít, s radostí mezi sebou uvítáme kohokoli z vás. Za všechny cvičenky vám všem přejeme příjemně a ve
zdraví prožité léto.
Jiřina Prokšová, Eva Plasová

•
•
•
•
•
•
•

Svatý Prokop hřiba nakop. (4.7.)
Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší. (13.7.)
Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. (24.7.)
Jakub bez deště – tuhá zima. (25.7.)
O svaté Anně sedlák si žita nažne. (26.7.)
Svatá Anna – chladna z rána.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své
hromady, lze očekávat tuhou zimu.
• K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
SRPEN:
• Ať si kdo chce, co chce říká – v srpnu ještě do
rybníka.
• Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
• I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen
mučí.
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
• Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
• Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho
sněhem skvěje.
• Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
• Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. (10.8.)
• Na svatého Vavřince první podzimní den.
• Na svatého Vavřince – hop zemáky do hrnce.
• Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho
zelená. (18.8.)
• Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý. (24.8.)
• Po Bartoloměji studené rosy, nechoďte ráno bosi.
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ŽÁCI SOKOL BRAŠKOV 2010–2011
Jarní část sezóny nezačala vůbec špatně. Chlapci celou zimu poctivě trénovali, ale začátek jarní části je
provázely nemoci. Na zápasy se scházeli ve slabším počtu, což ovlivnilo i výsledky některých zápasů. Po
pravdě musím přiznat, že mě někteří kluci hodně zklamali svým přístupem a chováním ke kamarádům.
Chlapci už začínají hrát fotbal, na který se dá koukat. V průběhu jarní části se mužstvo zúčastnilo Lidického poháru, kde se po krásných a mnohdy i vypjatých zápasech dostali až do bojů o třetí místo. Když
vezmu v úvahu, že se turnaje zúčastnili týmy, které hrají o dvě až tři soutěže výše než naši, tak toto umístění
považuji za nádherný výsledek.
Celkově sezonu s rukama hodnotím jako povedenou. Jen mě mrzí, že mnoho klukům končí u nás hostování a někteří končí díky věku v žákovské kategorii.
Doufám jen, že nám vedení fotbalového oddílu v Braškově pomůže vyřídit případná hostování nebo i
přestupy. Bylo by škoda, kdyby v naší obci nebyl žádný žákovský tým.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem klukům a jejich rodičům za výdrž a odhodlání. Pevně věřím, že
budeme dál pokračovat v započaté práci a stále ji zdokonalovat.
Ronam Štáfek
trenér žáků
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